
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

1 (3)

Verksamhetsbidrag (projekt)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

PROJEKT

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Namn

Projektnr

Projektstart (år/mån)

Organisation

Organisation

Organisation

Organisation

Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår

Namn

Telefon (dagtid)

Projektets totala budget (kr)

Belopp, kr

Belopp, kr

Belopp, kr

Belopp, kr

Projektnamn

Projektslut (år/mån)

E-postadress

Mobiltelefon

VERKSAMHETSBIDRAG (PROJEKT)  Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

Namn

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

initiator:fredrik@reklamologi.se;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:5e75edd8cea449f299625e6d7c90657c



Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Förväntade effekter
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Summa

3 (3)

Beräknat antal arbetstimmar à-pris
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du
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a.
nu

Ifall ni ansöker om bidrag för flera projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje projekt.
Gör så här:
1. När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt filnamn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt filnamn
 på er hårddisk.
3. Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten ”Sammanställning”!

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader Belopp, kr


	Namn: Svenska Klätterförbundet
	Projektnr: B7
	Projektnamn: Lavinkurs
	Projektstart årmån: 2017/01
	Projektslut årmån: 2019/12
	Projektets totala budget kr: 136 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 34 000            2017
	Belopp kr Avser bidragsår_2:  51 000           2018
	Belopp kr Avser bidragsår_3:  51 000          2019
	Namn_2: X 
	Organisation: X
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Johanna Wernqvist
	Telefon dagtid: 08-699 65 22
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Säkra alpinister. Vistelse i alpin terräng kräver kunskap, bl a om laviner. Vi vill tillsammans med Åre Lavincenter nå ut med kunskap om vägval, vädrets inverkan på snön, utrustning och agerande för att undvika laviner, men även för att hantera en lavinsituation. Detta gäller klättrare, alpinister och skidalpinister, och är därmed en utbildning där flera olika inriktningar kan mötas. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Klätterförbundet erbjuder utbildning i lavinkunskap på Åre Lavincenter. Två kurser à max 8 deltagare ger 16 nya lavinkunniga alpinister per år. Deltagarna betalar själva resa, boende, mat och liftkort, samt har egen utrustning. Bara själva kunskapen står vi för. 
	Förväntade effekter: Säkrare alpinister, fler vågar sig ut och färre hamnar i/utlöser laviner, fler har korrekt kunskap och utrustning, väljer rätt vägar och klarar av att fatta beslut när de bör vända. 
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Kanslipersonal, administration, informationsutskick, anmälan mm 20 tim               5 100:-2 x inköpt kurs Åre Lavincenter för 8 deltagare                                                       24 000:-Avslutningsmiddag eller dyl för sammanhållning och utvärdering                           5 000:-           
	Summa: 34 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 20
	àpris: 255
	Epostadress: johanna@klatterforbundet.se
	Mobiltelefon: 0735-411681


